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Stjórnmálafræðideild, Hjúkrunarfræðideild og Viðskiptafræðideild hafa 
nú sam mælst um að vinna saman að endurskipulagningu Diplóma
náms í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heilbrigðis þjónustu, sem 
Stjórnmála fræðideild hefur boðið frá árinu 2010. 

Áhugaverður valkostur
fyr ir nú ver andi og verð andi stjórn end ur í heilbrigðisþjónustu

Samstarfsaðilar um námið eru: 
Stjórnmálafræðideild, Hjúkrunarfræðideild 
og Viðskiptafræðideild. 
Leitað verður samsráðs lykilstofnana og 
samtaka í íslenskri heilbrigðisþjónustu.

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

Stjórn mála fræði deild
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Áhugaverður valkostur
fyr ir nú ver andi og verð andi stjórn end ur í heilbrigðisþjónustu

 Diplóma í op in berri stjórn sýslu 
fyr ir stjórn end ur í heilbrigðis þjón ustu

Ex ecuti ve  diploma in  public ad ministration 
for health ad ministrators

Mark hóp ur

Námiðerætlaðstjórnendumíheilbrigðisþjónustusemhafamannaforráðog/eða
umtalsverðarekstrarábyrgðsvoogþeimsemhafahugáaðhaslasérvölláþeim
vettvangi.InntökuskilyrðieruBA/BSeðaB.Ed-prófeðasambærilegt.

Markmiðnámsins er aðeflanemendur semstjórnendurmeð sérstakri áherslu
á viðfangsefni stjórnenda í heilbrigðisþjónustu m.a. þann lagaramma sem
hún starfar eftir. Valin hafa verið saman námskeið úr fjórum deildum HÍ sem
myndagagnlegaheildfyrirþásemstarfaáþessusviðieðahafaáformumslíkt.
Skyldunámskeiðin(18einingar)lútaaðumgjörðoglagarammaopinbersrekstrar
ogfjallaumreksturíheilbrigðisþjónustu.Ívalnámskeiðum(samtals12einingar)
má velja á milli námskeiða um stjórnun í heilbrigðisþjónustu, forystu, vellíðan
og starfsumhverfi, mannauðsstjórnun, þekkingarstjórnun, nýtingu gagna og
upplýsingaíheilbrigðisþjónustuoglýðheilsu.Sjábaksíðu.

Mark mið náms ins og samsetning

„Þaðerskemmtilegtogþroskandiaðsetjastafturá
skólabekkogbæta við sig þekkinguog færni, ekki
sístþegarnámiðtengistdaglegustarfi.Diplómanám-
ið samanstendur af fjölbreyttu og áhugaverðu efni,
fræðileguoghagnýtu. Íheildinaerégmjögánægð
með námskeiðin sem ég tók og hef m.a. fengið
auknayfirsýnyfirheilbrigðiskerfið íheild– lagalegt
umhverfi,kosti,gallaogmöguleika.Sérstaklegavar
dýrmættaðkynnastmismunandikenningumoghug-
myndumumstjórnunogaðferðirtilaðbætagæðiog
aukaárangurístarfi.Námiðhefurþegarnýstmérbeintogégerekkiívafaum
aðsvoverðuráfram.“

GyðaHaraldsdóttir,sálfræðingurogforstöðumaðurÞroska-oghegðunarstöðv-
arHeilsugæsluhöfuðborgarsvæðisins.Lýkurdiplómaíopinberristjórnsýslufyrir
stjórnenduríheilbrigðisþjónustu2018.

Verkefnisstjórn Diplómanámsins
Stjórnmálafræðideild, Hjúkrunarfræðideild og Viðskiptafræðideild tilnefna full
trúa í stjórn námsins. Hópurinn verður þannig skipaður árin 2018–2020: Dr. Ásta 
Dís Óladóttir lektor og Dr. Sigrún Gunnarsdóttir dósent frá Viðskipta fræðideild, 
Dr. Helga Bragadóttir prófessor frá Hjúkrunarfræðideild og þær Margrét S. 
Björnsdóttir aðjúnkt og Elva Ellertsdóttir deildarstjóri frá Stjórnmálafræðideild. 
Verkefni hópsins er að fylgjast með framvindu námsins og endurskoða sam
setningu þess, ef þörf er á og gera um það tillögur.

Öfl ug ir kenn ar ar

Kennarar, semkomaúr röðum fastrakennaraStjórnmálafræðideildar,Viðskipta-
fræðideildarogHjúkrunarfræðideildarerufræðimennsemstundaðhafarannsóknir
ásínumsérsviðumtilmargraárat.d.ásviðiopinberrarstjórnsýslu,stjórnunarog
rekstrarogþáttumíheilbrigðisþjónustu,aukfjölbreyttrarstarfsreynslu.Þeirhafa
lokiðprófumfrávirtumerlendumháskólumogerueftirsóttirálitsgjafarstjórnvalda.
Við námið starfar einnig stór hópur stundakennara semhafa fjölbreytta reynslu
ogþekkinguásérsviðumsínumogbúamargirþeirrayfiryfirgripsmikillihagnýtri
reynslusemnýtistnemendumvel.

Umsóknarfrestir 5. júní fyrir þá sem vilja hefja nám á haustmisseri 
og 30. nóvember fyrir þá sem vilja hefja nám um áramót. 
NánariupplýsingarveitaElvaEllertsdóttir,elva@hi.is,síma5254573
ogMargrétS.Björnsdóttir,msb@hi.is,sími5254254.
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Upp bygg ing náms ins

Um fang, fjarnámsmöguleikar og tíma setn ing ar

Námiðer30eininganámámeistarastigi,semsamsvararmisserislöngunámi,en
getur tekið heilt ár samhliða starfi.Náminu lýkurmeðdiplómaprófi í opinberri
stjórnsýslufyrirstjórnendur íheilbrigðisþjónustu.Hægteraðhefjanámiðhvort
semeraðhaustieðaumáramót.

NámskeiðiníStjórnmálafræðideildmátakaí fjarnámi. ÍnámskeiðunumRekstur
og heilbrigðisþjónusta (skylda) og Vellíðan, starfsumhverfi og forysta (bundið
val)erekkiumfjarkennsluaðræða,envegnaþátttakendautanaf landiverða
fyrirlestrarnirtekniruppogsettirávefinn,þvíermögulegtaðtakaþaunámskeið
ánþessaðmætaítíma,þóeindregiðsémæltmeðmætingu.NámskeiðinStjórnun
í heilbrigðisþjónustu og Forysta í heilbrigðisþjónustu (bundið val) eru kennd í
lotumávormisseri:Hálfurdagur1xímánuðiogþríroghálfurdagurímaí.Þetta
gerirmætinguauðveldarifyrirfólkutanaflandi.

NemendurathugiaðnámskeiðiníViðskiptafræðideilderukenndílotum.Þartaka
nemenduralmennttvö7,5eininganámskeiðíhverrilotuogerufjórarloturáhverju
misseri.NánariupplýsingarfásthjáViðskiptafræðideild.Námskeiðintvöávegum
HjúkrunarfræðideildarsemkennderuísamstarfiviðUniversityofMinnesota,eru
haldintilskiptisávormisserum.NánariupplýsingarfásthjáHjúkrunarfræðideild.

Skyldunámskeið 18e

OSS111F Opinberstjórnsýsla(6e)
OSS204F Stjórnsýslurétturfyrirstjórnendurogstarfsmennopinberra
  stofnana(6e)
HJÚ142F Reksturogheilbrigðisþjónusta(6e)

Bundið val 6e, nemendur velja eitt af eftirfarandi námskeiðum:
 

VIÐ175FVellíðan,starfsumhverfiogforysta(7,5e)
HJÚ259FStjórnuníheilbrigðisþjónustu(6e)
HJÚ258FForystaíheilbrigðisþjónustu(6e)

Frjálst val 6e, nemendur velja eitt af eftirfarandi námskeiðum:
 

OSS102FMannauðsstjórnunríkisogsveitarfélaga(6e)
VIÐ164FÞekkingarstjórnun(7,5e)
HJÚ149FNýtinggagnaogupplýsingaíheilbrigðisþjónustu(6e)
OSS223FForystaogbreytingastjórnun(6e)
LÝÐ101FLýðheilsa:Vísindi,stjórnmál,forvarnir(6e)

Lýsingar á námskeiðunum eru í vefbæklingi á hlekknum:
https://www.hi.is/sites/default /files/thbg/baeklingur_diploma_opinb_
heilbr_201819_24.04_vefutgafa_l.pdf

Um sókn ar frest ur um diplóma nám ið fyrir þá sem vilja hefja nám á haust
misseri er til 5. júní og 30. nóvember fyrir þá sem vilja hefja nám um áramót. 

Umsóknir eru rafrænar í gegnum vef Háskóla Íslands. Umsóknareyðublað 
og upplýsingar um umsóknarferilinn má finna á: 

http://www.hi.is/adalvefur/umsokn_um_nam 

Kostn að ur: Ár legt inn rit un ar gjald Há skóla Ís lands.

Nán ari upp lýs ing ar um nám ið  veita:

Elva Ell erts dótt ir, deildar stjóri s. 525 4573, 
net fang: elva@hi.is

Margrét S. Björnsdóttir, aðjúnkt, s. 525 4254, 
net fang: msb@hi.is

Útgáfa: 2018–2019

Diplómanám í opinberri stjórnsýslu 
Stjórnmálafræðideildbýðurm.a.ífjarnámi30einingaDiplómanámíopin-
berri stjórnsýslu. Skyldunámskeið eru tvö OSS111F opinber stjórnsýsla og
OSS204FStjórnsýslurétturfyrirstjórnendurogstarfsmennopinberrastofn-
ana.Aðaukiveljanemendurþrjúnámskeiðúröðrumnámskeiðumdeildar-
innaríopinberristjórnsýslu.

SjámálýsinguáeinstökumnámskeiðumDiplómanámsins,bæðiskyldu-
ogmögulegumvalnámskeiðumábls.17–25íFramhaldsnámsbæklingi
Stjórnmálafræðideildar:https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/
framhaldsbaekl_201819_stjornmalaa_.pdf

Einnig í boði og hægt að taka í fjarnámi:

„Mér þótti námið vel skipulegt og þættir í því afar
athyglisverðir,forvitnilegirogupplýsandi.Ekkisístvar
samtaliðmillinemaogkennarabráðskemmtilegten
nemarnirvorumargirmeðmikla reynslu íheilbrigð-
isþjónustueðaopinberristjórnsýslu.Þaðerekkivafi
ímínumhugaaðnámiðmunnýtastmérvelístarfi.

KristjánGuðmundsson,heimilislæknir.Laukdiplóma
íopinberristjórnsýslufyrirstjórnenduríheilbrigðis-
þjónustuvor2013.

Diplómanám í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heilbrigðisþjónustu er sér-
staklegaskipulögðáherslulínaíopinberristjórnsýsluinnanStjórnmálafræðideildar.

NámslínanerþverfaglegtsamstarfsverkefnideildarinnarogHjúkrunarfræðideild-
arogViðskiptafræðideildar.Valinhafaveriðsamannámskeiðúrfjórumdeildum
HÍsemmyndagagnlegaheildfyrirþásemstarfaáþessusviðieðahafaáform
umslíkt.

NámiðerhlutiafmeistaranámsframboðiStjórnmálafræðideildar.Þaðerþverfaglegt
oglýkurmeðdiplómaprófi.InntökuskilyrðieruBA-eðaBS-prófeðasambærilegt
próf.Ekkiergerðkrafaumfyrstueinkunnenkjósinemenduraðhaldaáframog
ljúkaMPA-prófi,verðaþeiraðnáfyrstueinkunnaðmeðaltaliúrdiplómanáminu.

Stjórnmálafræðideildmeturþvíalltnámiðinnhjásér,kjósinemandiaðhaldaáfram
og uppfylli skilyrði um inngöngu. Í Hjúkrunarfræðideild og Viðskiptafræðideild
erumargarólíkarmeistaranámslínurogverðaumsóknirummatánámskeiðum
metnarhjáþeimdeildummeðhliðsjónafþeim.

STJÓRNMÁLAFRÆÐIDEILD


